
priebeh zápasu 
 

10' 0:1 

12' 1:1 

16' 2:1 

18' 3:1 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

24. kolo 2021/22 
 

 

         SF Festglas - Banana Boys 3:1 (3:1) 
 

dátum: 14.5.2022 

čas: 14:10  

miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Ján D., Adrián B., Miloš C. 

asistencie: Adrián B., Milan K. 

 
zostava 

Tomáš Sz. 

Bonaventura L., Peter B., Miloš C., Peter M. 

Milan K., Ján D., Adrián B., Karol Sz. 

(Jozef K., Jakub K.) 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 

https://sport.video/futsal/1-bratislavska-liga-140000020/sf-festglas-vs-banana-boys-904058924


 Táto sezóna sa naťahuje 

ako strúhaný syr v rajčinovej 

polievke. Fakt, už nech je koniec. 
Každý týždeň „lovíme“ hráčov, 

väčšinou nastupuje stará garda. 

Výnimkou bol minulý týždeň, to 

sme však prehrali so staršou 

gardou „zvončekov“. Teraz to bolo 

presne naopak. Náš vekový 
priemer presiahol 44 rokov, 

nastúpil po dlhej dobe aj Citrón. Aj 

on prišiel pomôcť. Definitívne 

odovzdanie štafetového kolíka už 

klope na dvere, toto sa budúcu 

sezónu nebude opakovať. 
 Banánoví chlapci nám v 

základnej časti uštedrili tri góly, 

my sme nedali žiadny, tak bolo čo 

oplácať. Vedomí si dravosť súpera 

a svojich síl sme prispôsobili hru. V bráne nás skvelo podržal Tomáš, od prvých minút mal oči 

na stopkách a občas sa musel hodiť aj na zem. Naši brankári sú ako víno ! 

 Prvú našu šancu mal Aďo, loptu zastavilo brvno. Súper bol rýchlejší, treba uznať. My sme 
sa nebáli, dostupovali ich. Keď sa dalo, žiaľ nedalo sa vždy. Gól padol až v desiatej minúte, do 

našej brány. Po pár prihrávkach na našej polovici zakončoval k pravej žrdi ich agilný a šikovný 

útočník nedal Tomášovi šancu reagovať. My sme však našťastie zareagovali celkom dobre. O 

dve minúty sme vyrovnali. Po peknej akcii, keď Jano si po prihrávke Aďovi, ktorý sa zbavil 

obrancu a potiahol loptu dopredu, nabehol na zadnú tyč. Hoci na dvakrát, ale prekonal 

súperovho brankára. 
 Štyri minúty pred koncom sa vyznamenal Aďo, keď pretavil priamy kop na náš druhý gól, 

ktorý sa ukázal nakoniec ako víťazný. Brankár si síce na loptu siahol, ale nedostatočne, tá 

skončila v sieti. Aby toho na druhý polčas nebolo málo, blysla sa naša stálice, dlhoročný člen 

nášho klubu Cico. Krásne zavesil do pravého horného rohu brány, asistoval mu Kongo. Tak sme 

po prvom polčase vyhrávali o dva góly. 

 V druhom polčase sme sa už nemali kam ponáhľať, stačilo neinkasovať. Čo je v sálovke 

dosť ťažké niekedy. Ale podarilo sa. Súper búšil, snažil sa vyzvŕtať nás v obrane. Ale pomohli 
sme jeden druhému Veľmi obetavo, aj sme sa vrhali do striel keď sa dalo. Tomáš podržal, aj 

keď v druhom polčase išla väčšina súperových striel mimo bránu, musel byť neustále v strehu. 

 My sme občas pohrozili. Najväčšiu šancu 

mal Jano, ktorý to napálil po Aďovej 

prihrávke, sám pred brankárom, priamo do 

neho. Na výlet si napríklad vyšiel aj Boni, 
napálil to do hornej žrde. Následný 

protiútok súper stratil loptu, Boni si ešte 

užíval výlet na súperovej polovici. Nevrátil 

sa, mohlo sa vypomstiť, ale mohli sme aj 

streliť gól. Dostal prihrávku z našej 

polovice, ale opäť súperov brankár svojim 
telom gólu zabránil. 

 Horšie bolo, že sa nám akosi rýchlo 

nazbierali zapísané fauly a posledné minúty 

sme museli hrať disciplinovanejšie Napriek 

tomu sme sa zlomovému šiestemu nevyhli. 

Boni pri bránení zavadil o súperovu nohu a 

bol z toho desaťmetrový kop. Tomáš však 
bravúrne zakročil, loptu vystihol a tak sa 

kontaktný gól nekonal. A ani žiadny iný do 

konca zápasu nepadol. 



 Vyhrali sme po výbornom kolektívnom výkone, vrátili súperovi prehru. Keby sa hralo na 

odvety, nepostúpili by sme, po spravodlivom rozdelení bodov by nám ostalo horšie skóre. Na 

to sa tu však nehrá. Víťazstvo potešilo, hlavne kvôli tomu v akej zostave sme nastúpili proti 
mladším ročníkom. Bra li sme to ako rozlúčku s prvou ligou. Snáď už posledné dva zápasy bude 

lepšia účasť neskôr narodených hráčov SFF.  

 

ostatné výsledky 24. kola:  
FOFO Bratislava WB 1984 "B" - FC Rusovce 14:3 
Fresh and Funny - FCK Minimax Bratislava "B" 2:4  
Praetors mEleven "B" - AK 47 Chaos "B" 5:2 
SFC Silver Ružinov - ŠK Karpatská 3:3 
AK Vorvane - Dobraklima.sk 2:1 
FC Tifosi - AC Bells 3:13 
Ovečky - FPV 23  

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
Viac informácií na https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

              24. kolo 2021/22 
 

                  SF Festglas - FOFO Admiral OLD 8:2 (4:1) 
 

dátum: 15.5.2022 

čas: 9:50 
miesto: ŠH FTVŠ 

góly: Ján N. 3, František H., Branislav P., Karol Sz., Branislav T., Bonaventura L. 

asistencie: Branislav P. 2, Ján N., Branislav T., František H., Milan K., Bonaventura L., Karol 

Sz. 

žltá karta: Branislav T. 

priebeh zápasu 
7' 1:0 

13' 2:0 
16' 3:0 

17' 3:1 

20' 4:1 

24' 5:1 
29' 5:2 

31' 6:2 

34' 7:2 

40' 8:2 

https://www.futsalbratislava.sk/2020/1ba


 zostava  

Mário P. 

Bonaventura L., Peter B., Karol Sz., František H. 
Ján N., Alexander P., Milan K., Branislav P., Branislav T. 

(Milan D., Pavel B.) 

 

Zostrih zaujímavých momentov zápasu na http://sport.video/futsal 
 

Na svoj posledný zápas sezóny 
v L40 sme sa tešili. Nielen kvôli tomu, 

že sezóna (konečne) končí, ale aj 

hlavne kvôli súperovi. Tímu, ktorý je 

historicky najúspešnejšie slovenské 

futsalové mužstvo, založené veľkou 

osobnosťou futsalu, ktorá už skoro 
osem rokov nie je medzi nami. Pred 

viac ako 20 rokmi sme s Admiralom, 

či rezervami Slov-matic FOFO 

zvádzali vyrovnané súboje, to už sú 

teda roky .... A v neposlednom rade 

sme sa chceli so súťažou rozlúčiť 

lepším výsledkom, ako pred týždňom. 
Na druhý pokus sa nám podarilo 

dohrať sezónu, v našom premiérovom 

vystúpení sa sezóna kvôli covidu 

nedohrala. 

 Zostava na zápas sa začala črtať po našom sobotnom zápase v 1. bratislavskej lige. 

Postupne sa nás dalo dokopy desať hráčov a dvaja prišli povzbudiť na lavičku. Proste keď je 
posledný zápas, musia padať sekery, aby sa niek to nezúčastnil. Prišiel aj Teso, ktorého noha 

bola ešte pred týždňom opuchnutá ako noha utopenca v Dunaji, či Alex, ktorý to trochu prehnal 

pri sobotných oslavách víťazstva LFC nad Chelsea vo finále anglického pohára. A na lavičke bolo 

veselo, veselšie ako na ihrisku. Toto ale fakt treba upratať, na lavičke nesmie byť každý 

lodivodom. 

Súper nám k víťazstvu výrazne pomohol, keď nastúpil len s jedným hráčom na lavičke, 
po prestávke prišiel ešte jeden. Zápas sme zvládli s prehľadom. Aj vďaka istote za našimi 

chrbtami v podobe Mária v bráne. Jano sa blysol dokonca hetrikom ! Prvý gól dal Fero, ktorý 

ešte stále dáva prednosť veľkému futbalu pred futsalom, v siedmej minúte. Prihrával mu Jano, 

Fero loptu potiahol a strelou k vzdialenej žrdi sa zapísal ako prvý na gólovú listinu zápasu. 

 O šesť minút neskôr po Tesovej prihrávke z veľkej diaľky vystreli Jano a súperov brankár 

situáciu nezvládol. Nevyrazil strelu nohou. Boli sme lepší, treba uznať, mali sme viac loptu na 

nohách, často aj vďaka nižšiemu veku. 
Podobne v opačnom garde občas 

zažívame pri výpomoci v 1.BA. Štyri 

minúty pred koncom polčasu Alex 

zachytil prihrávku súpera, vysunul 

rýchlik s názvom Fero a po jeho 

prihrávke pomedzi brankárove nohy 
Pajdo zasúval z ľavej strany do súperovej 

brány. 

 O minútu neskôr výsledok korigoval 

otec našich spoluhráčov v lige mladších. 

Predtým sa však Mário vyznamenal pár 

skvelými zákrokmi, po jednom z nich 
súper zahrával roh, po ktorom znížil na 

3:1 z nášho pohľadu. 

 Na druhej strane, videli sme aj 

situácie, keď sme šli traja na jedného 

https://sport.video/futsal/liga-40-140000026/sf-festglas-40-vs-fofo-admiral-old-40-904059100


obrancu, aj tie sme dokázali pokaziť. Ešteže v poslednej minúte sa trafil Jano. Pajdo potiahol, 

našiel Jana v bránkovisku a ten len jemne tečoval loptu do siete. 

 Druhý polčas to už išlo ľahšie. Hneď v úvode mohol dať gól Jano, trafil len žrď, odrazenú 
loptu nedokázal ani Pajdo poslať do súperovej siete. Padlo to až vo štvrtej minúte, Karolovi. 

Vystihol rozohrávku súpera na jeho polovici, potiahol a vystrelil k pravej žrdi. 

 V polovici druhého polčasu sa súperovi podarilo  druhýkrát skórovať, na 5:2. Pri 

protiútoku troch na dvoch Fero tečoval strelu na voľného hráča súpera na ľavej strane a ten 

využil odkrytú časť Máriovej brány a skóroval. O dve minúty priniesol pohodu na naše nohy 

Jano, keď Fero z obrany vysunul Pajda a ten ponúkol Janovi gólovú prihrávku, nad ktorou 
netreba špekulovať. 

 Súper v snahe skorigovať čo najskôr výsledok skúsil hrať s piatimi hráčmi v poli, nevyšlo 

mu to. Boniho prihrávku do bránkoviska poslal Teso do súperovej brány. Súper to skúšal ďalej, 

ale Mário mal už dávno zatiahnutú roletu, nič za svoj chrbát už nepustil. Na konečných 8:2 

zvýšil Boni, ktorý dostal presnú prihrávku od Karola do bránkoviska. 

Karol zahral aut, vymenil si loptu s Pajdom a jeho prihrávka na 
Boniho mala oči. 

 Super, hneď je lepší pocit zo sezóny, keď sa po nie príliš 

najlepších výsledkoch vyhrá posledný zápas. Ako sa vraví, naposledy 

to najlepšie alebo koniec dobrý, všetko dobré. Myslí, že sa nám to 

podarilo, zahrali sme si lepšie, aj horšie zápasy. Mohlo to byť horšie, 

naopak, rezervy sú na to, aby sa eliminovali. 

 
ostatné výsledky 24. kola:  
Namana - Rehab Klinik Baraberi 2:1 
Botafogo - FC Semic 5:0 
Futsal Club Matador - Apollo OZCH Slovnaft 5:9 
FC Garfield - SHBS 4:4 
Juve - Budweiser - Relax 6:3 
Noavista - Tonic 3:4 
Salámi - Semic OLD 2:7 
Tonic - FK Jozef Tiso 
Wild Boys - Hurricanes 4:6  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Viac informácií na https://www.futsalbratislava.sk/2020/liga-40 

https://www.futsalbratislava.sk/2020/liga-40


najbližšie (ne)športové aktivity mužstva:   
 

• 19.5.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 
hrdle 

• 22.5.2022 (nedeľa) o 12:20 výkop predposledného zápasu 1. bratislavskej 

ligy v ŠH FTVŠ, súperom nám bude mužstvo AK 47 Chaos "B" 

• 26.5.2022 (štvrtok) od 19:30 do 20:30 tréning v športovej hale učilišťa vo Vlčom 

hrdle 

• 28.5.2022 (sobota) o 9:50 výkop posledného zápasu 1. bratislavskej ligy v ŠH 

Domu športu, súperom nám bude mužstvo FC Rusovce 
• 2.6.2022 (štvrtok) od 19:00 do 20:30 tréning v športovom areáli Tryskáč v Pod. 

Biskupiciach 

• 9.6.2022 (štvrtok) od 19:00 do 20:30 tréning v športovom areáli Tryskáč v Pod. 

Biskupiciach 

 

 
 

 
 
 
 
 
Účasť na tréningoch od 1.9.2021  
 



Účasť na zápasoch v ročníku 2021/22 

 
1. Bratislavská liga      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Liga 40 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



STAV na účte:                      1 158,74 €  

STAV príručnej pokladne:        52,07 €    

 
 pohyby na účte za posledné obdobie: 

  

výpis z účtu za celý kalendárny rok 2022 

 

 

 Príručná pokladňa 

 

 

Sálový futbal FestGlas 
  (http://www.sffestglas.sk)  

        IČO 30857546 

            č.ú.: 2628074362/1100 
 

 dátum tlače: 19.5.2022 

http://sffestglas.sk/TB2022.pdf

